З А П И С Н И К
- ^ Ј ѓ т ^ г
од 52-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 07.0§.2011 година со
почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром
Присутни :
- претседателот на Советот- Виктор
-советниците:
1. Зоран Никчевски
2. Гоце Трпковски
3. Синиша Стојаноски
4 Перица Голомеиќ
5. Бојан Савески
6. Весна Босиљанова
7. Весна Ангелевска
8. ПанеАнтовски
9. Гордана Богичевиќ
10 Мирослав Недески
11. Зоран Милошевиќ
12. Апександар Стојчевски
13. Наташа Марковска-Василевска

Камилоски
14. Диме Велковски
15. Марија Митаноска
16. Драган Николовски
17. Ивана Јаргиќ
18. Мелина Голубовска
19. Зоран Атанасов
20. Златко Марин
21. Апександар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Сашо Петковски
24. Магдалена Андева
25. Слободан Дончевски

Отсутна е Драгана Букилица.
Присутни се претставници од општинската администрација и овластено лице од
градоначалникот.
Претседателот информираше дека е пристигнат предлог за дополнување на дн. Ред
со следните точки:
Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за користење на
електронска комуникациска услуга - безжична пристапна интернет точјка за
целосна поврзаност (Telekom HotSpot);
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за поставување опрема од
културен и верски карактер;
Предлог-Одлука за доделување на донација на Јавнотот претпријатие за
јавни парекиралишта Градски паркинг;
Разгледување на правилникот за исплата на надоместоци на членовите на
Советот на Општина Аеродром.
Претседателот отвори расправа по однос на дополнувањето, никој не се јави за збор
и ги стави на гласање посебно.
По однос на првиот предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 1 4 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е усвоен.
За вториот предлог за дополнување на дневниот ред
ГЛАСАА: З А - 1 4 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е усвоен.
За третиот предлог за дополнување на дневниот ред.
Недески побара појаснување по однос на доделување на донација на јавно
претпријатие кое е со сопствени приходи.
Ана Ристевска наведе иако се работи за јавно претпријатие средствата се донираат
заради унапреднување и обновување на паркинзите во општината, а граѓаните кои се
жители на општината и се опфатени со зонскито паркирање и плаќаат по 100 ден.
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месечно, во иднина можно е да не плаќаат паркинг бидејќи општината е во преговори со
ЈП.
Линдита Атанасова побара да влезе во записник дека од следната година граѓаните
на OA нема да плаќаат дополнителни средства 100 за паркирање на обележаните места
од град. Паркинг и на паркинзите кои се од предходно изградени. И за крај неведе дека
инвестицијата од градски паркинг е еднаква на нула.
Понатаму никој не се јави за збор и претседателот го стави на гласање третиот
предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници П Р О Т И В - 1 ВОЗДРЖАНИ-1
Предлогот е усвоен.
И по однос на четвртиот предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Предпогот е усвоен.
Претседателот го стави на гласање дневниот ред со дополнувањето.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
Претседателот премина на првата точка- Предлог - Одлука за исплата на
парична помош по основ на пристигнато барање за отпремнина за пензионирање.
Никој од советниците не побара збор и претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека одпуката е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог - Одлука за исплата на парична помош за
надомест на патни трошоци на ученици со посебни образовни потреби.
Претседателотја стави Предлог-Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка- Предлог-Одлука за измени и дополнувања (Ребаланс) на средствата
во буџетот на Општина Аеродром за 2011 година.
Недески побара во иднина кварталниот извештај да се усвојува пред точките кои се
однесуваат на измени и дополнувања на буџетот.
Претседателот отвори расправа по однос на првиот амандман на буџетот заведен
под архивски број 07-261/1 од 07.09.2011 година, доставено од одделение за комунални
работи.
Никој од советниците не побара збор и претседателот го стави аманданот на
гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Амандамот е усвоен.
И по однос на вториот амандман заведен под архивски број 07-262/1 од 07.09.2011 г.
врз основа на барање доставено од ЈП Градски паркинг-Скопје, не се јави никој за
расправа, па претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Амандамот е усвоен.
Претседателот ја стави одлуката на гласање заедно со 2та амандани.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Предлог одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред - Предлог - План за измена
и дополна на Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2011 година.
Диме Велковски постави прашање по однос на точка 52 од Планот кое се однесуваше
на сумите кои се наведени и праша за кои локации се однесуваат?
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Борче Христов наведе дека по однос на точка 52 направена е корекција во
Ребалансот во програма Ј7 а сомата за која се зборува е без ДДВ, додека во буџетот се
со ДДВ и се однесува на парк кај МЗТ салата.
Претседателот го заклучи претресот по точката и ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-10 ВОЗДРЖАНИ-1
Се констатира дека Планот е усвоен.
Петта точка- Предлог - Одлука
за давање одобрение за користење на
фудбалско игралиште во Ново Лисиче од страна на Здружение спортско друштво Ново
Лисиче.
Линдита Атанасова наведе дека по однос на точките од 5-7 советничката група на
СДСМ ги поддржува ваквите одлуки кои се однесуваат на развој спортот и
овозможување на младата популација користење бесплатни терени за спортување и во
иднина секој спортски клуб кој ќе бара користење на бесплатни терени да се поддржи и
да се овозможи.
Драган Николовски побара објаснување чиви се игралиштата.
Ана Ристевска објасни дека се на општина Аеродром и општината ќе ги одржува,
а објавено е и на WEB страната дека секој може да се пријави за користење на терените
и за таа цел обезбедени се термини. Инаку за секое барање поодделно ќе се одлучува.
Зоран Атанасов побара во иднина да се поддржуваат и предност да имаат
спортските здруженија од општината.
Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по шестата точка од дневниот ред- Предлог-Одлука за
давање одобрение за користење на фудбалско игралиште кај сала МЗТ од страна на
фудбалски клуб „Вардар" Скопје.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 23 советници ПРОТИВ-2 ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Седма точка - Предлог-Одлука за давање одобрение за користење на фудбалско
игралиште кај сала МЗТ од страна на Здружение на граѓани Фудбалски клуб „Аеродром".
ГЛАСАА: ЗА - 23 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Осма точка е Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за примање на
донација - парични средства за реконструкција на детските градинки во Општина
Аеродром од Вардар Осигурување АД Скопје.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 24 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Девета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за приклучок
на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со
адреса на бул. АСНОМ бб во Ново Лисиче до КЕЦ Аеродром р.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина
Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со адреса на ул. Руди Чајевац бр. 4, 6, и 8.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
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Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор
за
приклучок на дистрибутивна мрежа, помегу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на
локација со адреса на ул. Мите Богоевски.
ГЈ1АСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - ПредлогОдлука за давање согласност на Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа, помегу
Општина Аеродром, Агенција за спорт и млади на Република Македонија и ЕВН
Македонија, на локација КП бр.49, КО Кисела Вода 2.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Претседателот констатираше дека Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија, помеѓу Општина
Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул „Јане Сандански,, бб.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоена.
Четиринаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергија, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за
објект со адреса на бул „Јане Сандански,, 66.
ГЛАСАА: З А - 1 6 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена.
Потоа Претседателот ја стави на гласање петнаесетата точка - Предлог-Заклучок
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Аеродром
за вториот квартал од 2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Шеснаесетата точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај за
извршување на Одлуки донесени од страна на Советот на Општина Аеродром, за
период од 08.03.2011 годинадо 15.07.2011 година.
На барање на Недески , Кире Доневски објасни дека првично се склучени 40
договори, но сега се во важност само 29.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен.
Седумнаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
користење на електронска комуникациска услуга - безжична пристапна интернет точјка
за целосна поврзаност (Telekom HotSpot).
Маја Манчевска даде објаснување дека се однесува на договор за користење на
безжиче интернет со Телекомуникации.
ГЛАСАА: ЗА - 20 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена е Одлуката.
Осумнаесета точка - Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за
поставување опрема од културен и верски карактер.
Кокаровска Биљана даде објаснување дека се работи за изменување нa
графичкиот дел од Програмата за поставување на урбана опрема, а Одлуката се
дополнува со 2 нови локации каде ќе се поставуваат верски објекти.
Претседателот го заклучи претресот по точката и ја стеви на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
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Деветнаесета точка - Предлог-Одлука за доделување на донација на Јавнотот
претпријатие за јавни парекиралишта Градски паркинг.
Линдита Атанасова постави неколку прашања: чива е идејата зе доделување на
средства јна ЈП, кој ќе биде бенефитот на општината и граѓаните за доделување на овие
средства, зошто да се помага одва ЈП кога е тоа ЈП на градот и побара подетално
објаснување по однос на оваа точка.
Ана Ристевска наведе дека има барање од самото ЈП, а и ЈП има инвестирано со
обележување на паркинг места, понатаму има вработено луѓе, точно дека Град Скопје ги
финансира, но се обратија со барање општината да им додели средства на име
донација.
Атанасова праша кој ја донел одлуката за формирање на ЈП, обележување на
паркинг местата и нивно наплаќање и како е дојдено до сумата од 3.000.000 денари да
се помогне ЈП.
Ана Ристевска не може да даде одговор по однос колкави приходи остварија ЈП, a
сигурно паркинг местата се обележани со донесување на Одлука и донацијата се
доделува со цел граѓаните од општината следната година да не плаѓаат паркинг.
Диме Велковски тука се работи за ЈП кое со општината нема врска, побара во
договорот за донација да се стави одредба дека граѓаните нема да плаѓаат паркинг од
следната година, праша што ќе направи ЈП градски паркинг со 3.000.000 денари кои му
се доделуваат? Наведе дека барањето за доделување на средства од ЈП не е поделено
на советниците.
Зоран Атанасов даде предлог помеѓу точка 2 и 3 да се дополни со: примателот нa
донацијата се обврзуза да ги ослободи од плаќање на такса жителите на на општина
Аеродром на местата каде е воведено зонско паркирање, започнувајќи од 01.01.2012
година.
Диме Велковски наведе дека барањето од ЈП е доставено истиот ден кога се
одржува седницата и зошто е потребно брзање, предложи да се порати писмо до нив и
да се постигне договор што тие би дале за донацијата.
Ана Ристевска наведе Договорот за донација ќе биде пратен до мин. за правда
кое треба да утврди јавен интерес за доделување на самата донација, во спротивно
доклоку не се утврди јавниот интерес Договорот нема да се испочитува. Понатаму кажа
дека зонскито паркирање е воведено по барање на граѓаните кое пак е утврдено со
телефонска анкета, а таму каде нема интерес за истото не е воведено зонското
паркирање.
Диме Велковски кажа дека тоа што е кажано од страна на Ристевска не е така.
Наведе дека онаму каде живее граѓаните не бараат зонско a е воведено и побара оваа
работа треба да се промисли и праша дали некоја друга општина донирала во ЈП.
Слободан Дончевски наведе дека плаќањето на ЈП се врши преку уплатница и за
плаќањето не ти даваат фискална сметка и со самото тоа граѓаните донираат, понатаму
кажа дека граѓаните не се задоволни од наплаѓањето за паркинг место, дека паркингот
не располага со сигнализација дали има слободно место. И за што конкретно би се
користеле средствата?
Ана Ристевска - доколку во Мин. за правда не се утврди дека постои јавен
интерес Договорот се смета за ништовен.
Недески праша дали има до сега договор кој е вратен од Мин. за правда е
утврдено дека нема јавен интерес?
Диме Велковски наведе дека не е потребно толку брзање по прашањево.
Камилоски даде 5 мин. пауза.
По паузата Претседателот предложи да се одложи точката да се разгледува на
следната седница.
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За предлогот на Камилоски
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е усвоен.
Дваесета точка - Разгледување на правилникот за исплата на надоместоци на
членовите на Советот на Општина Аеродром.
С. Дончевски излезе на говорница и кажа дека има забелешка дека не е во ред да
не се исплаќа надеместок доколку советникот е оправдано отсутен, а за последната
седница наведе дека е сменето времето на одржување на седница, што досега не било
случај, и поради тоа не присуствувал на седницата за што му е одбиен целиот
надоместок. Наведе дека имал обврски на работа во времето кога била одржана
последната седница и наведе дека поднел приговор во кој наведе дека не бил известен
од страна на службите за времето на одржување на седницата.
Претседателот Камилоски ги прочита одредбите од Законот за дополнување на
Законот за плата и надоместоци на пратениците во собранието на РМ и другите избрани
и именувани лица во Републиката, конкретно глава 5-а надоместоци на членовите на
советоте на општините и на членовите на Советот на градот Скопје, член 29-г.
Никчевски побара објаснување зошто му бил скратен надоместокот за време на
летен одмор кој бил договорен од предходно, a се работи за продолжение на предходна
седница?
Од стручните служби беше дадено објаснување, беше цитиран членот 29 г од
Законот за дополнување на Законот за плата и надоместоци на пратениците во
собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката, додека по однос
на оправдано/неоправдано отсуство од седница беше цитиран член 46 став 3 од Законот
за локална самоуправа.
Недески даде предлог Комисија при Советот составена од 5 члена да изготви
Правилник
каде
че
бидат
регулирани
прашањата
околу
надоместоците
оправдано/неоправдано отсуство итн.
Драган Николовски предложи изготвување правилник каде ќе биде регулирана
исплатата.
Претседателот предложи Заклучок: Комисија од 5 члена да предложи Правилник
каде ќе бидат регулирани сите прашања околу надоместоците кои не се регулирани со
закон.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори педесет и втората седница
на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева

Претредател на Советот
аОпЈишна^Аејзодром
ѓор Кс ИЛОСКИ
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